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แบบสรปุขอ้มลูสําคัญของตราสารหนี ้
Factsheet 

บรษิทัเอสซจี ีเคมคิอลส ์จํากดั (“ผูอ้อกหุน้กู”้ หรอื "บรษิทั")  
ลักษณะการประกอบธรุกจิ: เป็นผูดํ้าเนนิธรุกจิเคมภีณัฑ ์(Chemicals) ครอบคลมุตัง้แตก่ารผลติขัน้ตน้ (โอเลฟินส)์ ไปจนถงึ 

ขัน้ปลาย ไดแ้ก ่เม็ดพลาสตกิประเภท พอลเิอทลินี พอลโิพรพลินี และพอลไิวนลิคลอไรด ์ 
สถานะการเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (listed) :    เป็น      ไมเ่ป็น 

เสนอขาย  
หุน้กูร้ะยะยาว ชนดิระบชุือ่ผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิไมม่ปีระกนั และมผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ 

"หุน้กูข้องบรษิทัเอสซจี ีเคมคิอลส ์จํากดั คร ัง้ที ่1/2565 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2569" ("หุน้กู"้) 
ซึง่ออกภายใตโ้ครงการหุน้กูข้องบรษัิทเอสซจี ีเคมคิอลส ์จํากดั ปี พ.ศ. 2565 วงเงนิ 100,000,000,000 บาท 

ในระหวา่งวันที ่1 - 7 มนีาคม พ.ศ. 2565 (สําหรับผูล้งทนุทั่วไปซึง่เป็นผูถ้อืหุน้กูบ้รษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) ครัง้ที ่
1/2561 ครบกําหนดไถถ่อนปี พ.ศ. 2565 (SCC224A) เพือ่การไถถ่อนหุน้กู ้("ผูถ้อืหุน้กู ้SCC224A")) 

ในระหวา่งวันที ่25 – 29 มนีาคม พ.ศ. 2565 (สําหรับผูล้งทนุทัว่ไปซึง่เป็นผูถ้อืหุน้กูข้องบรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย จํากดั (มหาชน) หรอื 
บรษัิทเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) ทกุรุน่ ("ผูถ้อืหุน้กูป้จัจบุนั")) 

ในระหวา่งวนัที ่30 – 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 (สําหรับผูล้งทนุทัว่ไป (ไมว่า่จะเป็นผูถ้อืหุน้กู ้SCC224A และ/หรอื ผูถ้อืหุน้กูปั้จจบุนัหรอืไม)่) 
ลกัษณะตราสารหนี ้
อาย:ุ  4 ปี  
อตัราดอกเบีย้คงที:่ รอ้ยละ 2.75 ตอ่ปี 
งวดการชําระดอกเบีย้: จา่ยดอกเบีย้ทกุ ๆ 3 เดอืน 
มลูคา่การเสนอขายรวม: ไมเ่กนิ 30,000,000,000 บาท 
ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู:้ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน) 
วัตถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ: ชําระคนืเงนิกูจ้ากบรษัิทปนูซเิมนตไ์ทย 

จํากดั (มหาชน) 
อนัดบัความนา่เชือ่ถอืของหุน้กู ้
อนัดบั : "A+(tha)"  แนวโนม้อนัดับเครดติ “มเีสถยีรภาพ” 
เมือ่วันที ่ : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 
โดย : บรษัิท ฟิทชเ์รทติง้ส ์(ประเทศไทย) จํากดั 
รายละเอยีดสาํคญัอืน่ 
วันออกหุน้กู:้  วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2565 
วันครบกําหนดไถถ่อนหุน้กู:้ วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2569 
ประเภทการเสนอขาย: เสนอขายตอ่ประชาชนเป็นการทั่วไป  
ผูจั้ดการการจัดจําหน่ายหุน้กู:้ ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน), 
ธนาคารกรงุไทย จํากดั (มหาชน), ธนาคารกรงุศรอียธุยา จํากดั (มหาชน), 
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน), ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 
นายทะเบยีนหุน้กู:้ ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั (มหาชน) 
ทีป่รกึษาทางการเงนิ: ธนาคารกรงุเทพ จํากดั (มหาชน) 

บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
อตัราสว่นทางการเงนิทีส่าํคญัของผูอ้อกหุน้กู ้

อัตราสว่น 
ทางการเงนิ (เท่า) 

คา่เฉลีย่
อตุสาหกรรม 

(ลา่สดุ) 

งวด  
9 เดอืน 
ปี 2564 

ปี  
2563 

ปี  
2562 

ความสามารถในการชาํระ
ดอกเบีย้ (Interest 
Coverage ratio)1 (เทา่) 

N/A 24.1 29.2 21.9 

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้
รวม (Debt to equity : D/E 
ratio)2 (เทา่) 

N/A 0.9 0.7 0.5 

สภาพคลอ่ง (Current ratio)3 
(เทา่) N/A 0.7 0.6 0.9 

 
1 ยิง่สงูแสดงถงึความสามารถในการชาํระคนืหนีส้งู     
2 ยิง่สงูแสดงถงึหนีส้นิทีส่งูขึน้ 
3 ยิง่สงูแสดงถงึการมสีภาพคลอ่งสงู 
ขอ้กาํหนดในการดาํรงอตัราสว่นทางการเงนิ 
ไมม่ขีอ้กําหนดในการดํารงอตัราสว่นทางการเงนิ 

ระดบัความเสีย่ง 
(พจิารณาจากอายตุราสารและอนัดบัความน่าเชือ่ถอื) 

 

 

ผลตอบแทนของตราสารรุน่อ ืน่ในตลาด (YTM) 
หุน้กูท้ีม่อีายแุละอนัดับความน่าเชือ่ถอืเท่ากนั (หรอืใกลเ้คยีงกนั) ให ้
ผลตอบแทนรอ้ยละ 2.29 ตอ่ปี (ณ วันที ่3 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2565) 
ความเสีย่งของผูอ้อกหุน้กู ้
1) ความผนัผวนของราคาวตัถุด ิบหลกัและพลงังาน 
ตลอดจนการทีบ่รษิทัอาจไม่สามารถปรบัราคาสนิคา้ให้
สะทอ้นตน้ทนุขายทีเ่พิม่ข ึน้ได ้อาจสง่ผลกระทบในทางลบ
ตอ่ประสทิธภิาพดา้นตน้ทุนและอตัรากําไรของบรษิทั: การ
ประกอบกจิการของบรษัิทขึน้อยูก่บัตน้ทนุของวัตถดุบิขัน้ตน้และ
แหล่งพลังงานซึง่รวมถงึแนฟทา อเีทน โพรเพน บวิเทน กา๊ซ
ธรรมชาต  ิและน้ํามันดบิเป็นอย่างมาก บรษัิทจงึมีความเสี่ยง
เนื่ อ งจากการป รับขึ้น ราคาของ น้ํามันดิบ  และบริษัทมี
ความสามารถอยา่งจํากดัทีจ่ะลดตน้ทนุวัตถดุบิของบรษัิทได ้
2) บริษ ัทประกอบธุรกิจด้วยการถือหุ ้นในบริษ ัทอื่น 
(Holding Company) ดงัน ัน้ความเพยีงพอของกระแสเงนิ
สดและความสามารถในการชําระหนีข้องบรษิทัข ึน้อยู่กบั
เงนิปันผลที่ไดร้บัจากบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม: บริษัท
ประกอบธุรกจิดว้ยการถอืหุน้ในบรษัิทอืน่ (Holding Company) 
และไม่มกีารประกอบธุรกจิโดยตรงทีเ่ป็นของบรษัิทฯ เอง โดย
กระแสเงนิสดหลักของบรษัิทฯ มาจากเงนิปันผลทีรั่บจากบรษัิท
ยอ่ยและบรษัิทรว่มตา่งๆ 
3) ความเสี่ยงจากการที่บร ิษทัปูนซิเมนต์ไทย จํากดั 
(มหาชน) (SCC) อยู่ระหว่างการศกีษาการปรบัโครงสรา้ง
ธุรก ิจเคมิคอลส์ และการเสนอขายหุ ้นของบริษ ัทต่อ
ประชาชนท ัว่ไป (IPO) เพื่อรองรบัโอกาสในการขยาย
ธุรกจิเคมคิอลสใ์นอนาคต: การปรับโครงสรา้งธุรกจิเคมคิอลส ์
อาจมีการปรับโครงสรา้งภายในและนโยบายการดําเนินธุรกจิ
ของบรษัิทและตอ้งปฏบิัตติามขอ้กําหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการเป็นบรษัิทมหาชนจํากดั และการ IPO ซึง่รวมถงึ
การที ่SCC จะตอ้งลดสัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิท หลังจาก IPO 
แลว้ และบริษัทอาจจะตอ้งลดความพึ่งพิงจาก SCC ลงใน
อนาคต เชน่การกูย้มืเงนิระหวา่งกนั 
4) ความเสีย่งจากการไมร่ะบขุอ้กําหนดดา้นการเงนิทีต่อ้ง
ดํารง (Financial Covenants): บริษัทไม่ไดม้ีขอ้กําหนด
ดา้นการเงนิ ทําใหบ้รษัิทสามารถก่อภาระหนี้ใหม่ไดโ้ดยไมถู่ก
จํากัด ซึง่อาจทําใหส้ัดสว่นหนี้สนิของบรษัิทอยู่ในระดับสูงเกนิ
กว่าความสามารถในการชําระหนี้ของบรษัิทและกอ่ใหเ้กดิความ
เสีย่งตอ่บรษัิทและผูล้งทนุอยา่งมนัียสําคัญได ้
(รายละเอยีดตามแบบ 69-PO-BASE 
สว่นที ่2.1.3 ปัจจัยความเสีย่ง)  

    

หนงัสอืชีช้วน 
(filing)  

SCAN HERE 
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สรุปฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานตามงบการเงนิรวมยอ้นหลงั 2 ปี และต ัง้แตไ่ตรมาส 1 ถงึไตรมาส
ลา่สดุหรอืเทา่ทีม่ผีลการดาํเนนิงานจรงิ 

  

สดัสว่นหนีท้ ีม่ภีาระดอกเบีย้ของผูอ้อกหุน้กู ้ ลาํดบัการไดร้บัชําระหนี ้
ณ วันที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

. 

หนีส้นิอืน่ ๆ หมายถงึ หนีส้นิตามสญัญาเชา่ เงนิกูย้มืบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง 
 

เมือ่ผูอ้อกหุน้กูถู้กพทิักษ์ทรัพย ์ถูกศาลพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
หรอืมกีารชําระบญัชเีพือ่การเลกิบรษัิท 
 

ลกัษณะพเิศษและความเสีย่งสาํคญัของหุน้กู ้
- การลงทนุในหุน้กูไ้มใ่ชก่ารฝากเงนิ 
- การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืของหุน้กูเ้ป็นเพียงขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจลงทุนเท่านัน้ มใิช่ส ิง่ชีนํ้าการซือ้ขายตราสารหนี ้

ทีเ่สนอขาย และไมไ่ดเ้ป็นการรับประกนัความสามารถในการชําระหนีข้องผูอ้อกหุน้กู ้
- ตลาดตราสารหนีใ้นประเทศไทยมสีภาพคลอ่งตํ่า การขายตราสารกอ่นครบกําหนดไถถ่อนในตลาดรองนัน้อาจไดรั้บมลูคา่ขาย

ตราสารลดลงหรอืเพิม่ขึน้ได ้โดยขึน้อยูก่บัสภาวะและความตอ้งการของตลาดในขณะนัน้ 
- ผูล้งทุนอาจตอ้งพรอ้มถอืหุน้กูจ้นครบกําหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกําหนดอาจทําไดย้าก หรอืขายไดตํ้่ากว่ามลูค่าที ่

ตราไวห้รอืราคาทีซ่ ือ้มา 
(โปรดศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารหนี ้(แบบ 69-PO-BASE) และรา่งหนังสอืชีช้วน
สําหรับโครงการหุน้กู)้ 
 

คาํเตอืนและขอ้มลูแจง้เตอืนอืน่ 
- การอนุมตัจิากสํานักงาน ก.ล.ต. ไมไ่ดห้มายความวา่แนะนําใหล้งทนุ ประกนัการชําระหนี ้ผลตอบแทน เงนิตน้ หรอืรับรองความถกูตอ้ง

ของขอ้มลู 
- ขอ้มลูสรุปนี้เป็นสว่นหนึง่ของหนังสอืชีช้วน (filing) สําหรับหุน้กูท้ีอ่อกในครัง้นี้ ซ ึง่เป็นขอ้มลูสรุปเกีย่วกับการเสนอขาย ลักษณะ

และความเสีย่งของหุน้กูแ้ละผูอ้อกหุน้กู ้ดังนัน้ ผูล้งทนุตอ้งวเิคราะหค์วามเสีย่งและศกึษาขอ้มลูจากหนังสอืชีช้วน (filing) ดังกลา่ว 
- ผูอ้อกหุน้กูไ้มม่ปีระวัตกิารผดินัดชําระหนี้ดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของตราสารหนี ้หรอืผดินัดชําระหนี้เงนิกูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์

บรษัิทเงนิทนุ บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์หรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้โดยดปูระวัตยิอ้นหลัง 3 ปี 
- ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กูไ้ดแ้ก่ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน) มคีวามเกีย่วขอ้งกับผูอ้อกหุน้กู ้โดยมสีถานะเป็นเจา้หนี้ของ 

ผูอ้อกหุน้กู ้(รายละเอยีดในขอ้ 1.1 ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้กู ้ของแบบ 69-PO-PRICING)  
- ผูจั้ดการการจัดจําหน่ายหุน้กูม้คีวามเกีย่วขอ้งกับผูอ้อกหุน้กูใ้นลักษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิ conflict of interest (รายละเอยีดในขอ้ 1.1 

ผูจั้ดการการจัดจําหน่ายหุน้กู ้สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการเสนอขายหุน้กู ้ของแบบ 69-PO-PRICING)  
- ที่ปรกึษาทางการเงนิมคีวามเกีย่วขอ้งกับผูอ้อกหุน้กูใ้นลักษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิ conflict of interest (รายละเอยีดในขอ้ 1.1 ที่ปรกึษา
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